
 

                                                                               
 

 
COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL JUDEȚULUI BIHOR 

 
HOTĂRÂRE NR. 5 

din data de 18.01.2021 
privind punerea în funcțiune a stațiilor de pompare ale ANIF – Filiala Teritorială a ÎF Bihor 

 
 

În baza prevederilor: 
- Legii nr. 158 din 19 iulie 2016 pentru aprobarea OUG 79/2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor 

funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 82/2011 privind unele masuri de organizare 
a activității de îmbunătăţiri funciare, respectiv ale Ordinului comun MAP nr. 459/2019 şi MAI 78/2019 pentru aprobarea 
Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect 
producerea de inundații, secetă hidrologică precum și incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe 
cursuri de apă şi poluări marine în zona costieră; 

- Ordonanţei de Urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă aprobată prin 
Legea 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, 
atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă; 

- Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 
Ţinând seama de adresa nr. 195 din 15.01.2021 a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare - Filiala Teritorială de 

Îmbunătăţiri Funciare Bihor privind solicitarea punerii în funcţiune a staţiilor  de pompare  SP BOTEAN, SP CIUR, SP 
CHERESIG, SP CEFA, SP ROIT, SP BARMOND, SP HOMOROG, SP IRAGHIOȘ, SP 5 DIOSIG, SP 8 SACUENI  și SP ANT 
prin care se precizează că debitele de apă rezultate din precipitații au crescut atât pe canalale aflate în administrarea ANIF 
Filiala Teritorială IF Bihor cât și pe Canalul Colector și Valea Ier, existând pericolul să fie inundate terenurile agricole şi staţiile  
de pompare care asigură evacuarea apei în exces din teren, rezultată în urma precipitațiilor; 

 
 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ,  
Întrunit în ședința din data de 18.01.2021, 

 
Adoptă următoarea, 

 
                                                               HOTĂRÂRE: 
 
Art. 1 Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, se pun în funcţiune staţiile de pompare de desecare, aflate în 

administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare - Filiala Bihor, după cum urmează: 
 

1. SP 5 DIOSIG : 30 zile cu 2 agregate/zi x 8 ore/agregat/zi, rezultând 16 ore de funcţionare/zi; 
2. SP BOTEAN : 30 zile cu 2 agregate/zi x 8 ore/agregat/zi, rezultând 16 ore de funcţionare/zi; 
3. SP CHERESIG : 30 zile cu 1 agregat/zi x 8 ore/agregat/zi, rezultând 8 ore de funcţionare/zi; 
4. SP 8 SĂCUENI : 30 zile cu 1 agregat/zi x 8 ore/agregat/zi, rezultând 8 ore de funcţionare/zi; 
5. SP ANT : 30 zile cu 2 agregate/zi x 8 ore/agregat/zi, rezultând 16 ore de funcţionare/zi; 
6. SP CIUR : 30 zile cu 2 agregate/zi x 8 ore/agregat/zi, rezultând 16 ore de funcţionare/zi; 
7. SP CEFA : 30 zile cu 2 agregate/zi x 8 ore/agregat/zi, rezultând 16 ore de funcţionare/zi; 
8. SP ROIT : 30 zile cu 2 agregate/zi x 8 ore/agregat/zi, rezultând 16 ore de funcţionare/zi; 
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9. SP IRAGHIOȘ : 30 zile cu 2 agregate/zi x 8 ore/agregat/zi, rezultând 16 ore de funcţionare/zi; 
10. SP BARMOND : 30 zile cu 2 agregate/zi x 8 ore/agregat/zi, rezultând 16 ore de funcţionare/zi; 
11. SP HOMOROG : 30 zile cu 1 agregat/zi x 8 ore/agregat/zi, rezultând 8 ore de funcţionare/zi; 

 
 
 

Art. 2 Se va constitui o comisie, prin ordin al prefectului, formată din reprezentanţii Instituţiei Prefectului, Inspectoratului 
pentru Situaţii de Urgenţă “Crişana” al judeţului Bihor, Ministerului Finanţelor Publice şi Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţir i 
Funciare - Filiala Bihor în vederea stabilirii costurilor generate de punerea în funcţiune a staţiei de pompare de desecare. 
Activitatea se va materializa prin întocmirea unui raport de către comisia constituită. 

 
Art. 3 Cotele apelor din zona supusă riscului vor fi monitorizate permanent de către personalul Agenţiei Naţionale de 

Îmbunătăţiri Funciare - Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Bihor care va informa, zilnic, Instituţia Prefectului cu privire la 
evoluţia situaţiei operative.  

 
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al C.J.S.U., către membrii 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Bihor. 
 
 
 
 

PREȘEDINTELE 
COMITETULUI JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ BIHOR 

 
PREFECT 

 
Dumitru ȚIPLEA 

 


